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NATUREZA. ALGARVE NATURE FEST 

Atividades para 
profissionais 
de saúde do SNS 
G  Passeios de bicicleta todo-o-
-terreno, caminhadas temáti-
ças e guiadas nas serras algar-
vias, travessia do rio Guadiana 
em tirolesa, passeios de barco 
na ria Formosa para visita às 
grutas ou observação de golfi-

  

nhos ou aulas de surf. São estas 
algumas das atividades que os 
profissionais do Serviço Nacio-
nal de Saúde (SNS) vão poder 
usufruir, de 17 a 31 de outubro, 
durante o evento Algarve Natu-
re Fest. Os profissionais vão po-
der desfrutar de um total de 21 
experiências ao ar livre, dispo-
nibilizadas pelo Turismo do Al-
garve de forma gratuita, permi-
tindo a descoberta do patrimó-
nio natural algarvio. 
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João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve

A TECNOHOTEL entrevista
A TecnoHotel entrevistou o presidente do 
Turismo do Algarve, João Fernandes sobre 
a situação presente e o futuro da região.  

— Dado o contexto pandémico atual, como carac-
teriza o estado do turismo na sua região?

— Temos assistido a um novo ânimo no setor turísti-
co regional, embora ainda longe dos níveis dos anos ante-
riores, mas o certo é que qualquer restrição por parte do 
Reino Unido, mesmo que temporária, será sempre bas-
tante negativa para o Algarve, sobretudo num momento 
em que as empresas estão a tentar evitar a falência e se 
procura minimizar o impacto no desemprego. De acor-
do com os últimos dados da AHETA, a taxa média de ocu-
pação/quarto em agosto, foi de 60,5%, o que traduz um 
crescimento da atividade em cadeia desde o final do pe-
ríodo de confinamento. Para tal, muito tem contribuído a 
expressão da procura do mercado nacional, bem como a 
capacidade em retomar as ligações aéreas a partir do Ae-
roporto de Faro para os nossos principais mercados emis-
sores europeus.

Recordo que temos verificado uma presença expressi-
va de turistas nos últimos meses, o Algarve apenas regis-
tou 1,9% dos casos de COVID-19 e os surtos ocorridos não 
foram resultantes de atividades turísticas, tendo sido debe-
lados de forma exemplar. O Algarve é um destino seguro..

Vai continuar a existir um grande esforço por parte do 
Turismo do Algarve, das diferentes entidades e dos empre-
sários da região em adotar as melhores práticas e em des-
envolver campanhas de promoção em canais online, no 
sentido de motivar os portugueses e os estrangeiros a nos 
escolherem como destino de férias. Este mantém-se o nos-
so foco.

— A pandemia do Coronavírus obrigou ao fecho de 
muitas fronteiras. Posto isto, quais são as nacionalida-
des que têm visitado mais a região?

— Desde que em finais de maio reiniciaram as ligações 
aéreas para Faro que assistimos a uma procura crescen-
te de diferentes mercados, nomeadamente de turistas 
oriundos da Holanda, Alemanha, França, Bélgica, Suíça e  
Luxemburgo, mas também do Reino Unido. Deste merca-
do emissor o número de turistas acentuou-se, como referi, 
com a integração de Portugal nos corredores aéreos turís-
ticos. Também a reabertura das fronteiras terrestres com 
Espanha trouxe um aumento significativo na procura da 
região pelos turistas espanhóis. Ainda assim, mantêm-se 
os turistas portugueses como presença mais expressiva na 
região, sobretudo no verão. É assim desde sempre e este 
ano não foi exceção. 

— A quebra do turismo provocou um crescimento 
do desemprego. Já existe uma noção clara de núme-
ros e do impacto sentido?

— A pandemia está a marcar profundamente o merca-
do de trabalho em Portugal. A taxa de desemprego dispa-
rou em julho para 8,1% e só no período de março a julho 140 
mil portugueses perderam o emprego. No contexto nacio-
nal, o Algarve é uma das regiões mais afetadas pelo desem-
prego. Com o turismo severamente penalizado, o número 
de desempregados inscritos nos centros de emprego da re-
gião atingia quase 23 mil pessoas em julho… Esta situação 
preocupa-nos, naturalmente, e é também por isso que es-
tamos a arrancar com mais uma campanha online com o 
apoio do Turismo de Portugal para impulsionar as reservas 
de estadas na região até ao final do ano e pôr a mexer a eco-
nomia regional. A expectativa é a de que os próximos qua-
tro meses contribuam para gerar impactos positivos signi-
ficativos no turismo da região, face ao investimento que o 
Turismo do Algarve tem feito em vários mercados, através 
de várias ações que traduzem o nosso esforço adicional na 
promoção do destino nesta fase.

A título de exemplo, campanhas de “flash sale” que orga-
nizámos em conjunto com as companhias aéreas Eurowings, 
Ryanair e EasyJet, e o apoio que temos dado a press e blog 
trips na região de influenciadores portugueses e estrangeiros.

Também durante o período de confinamento prepará-
mos a realização de visitas virtuais com conteúdos digitais 
destinados aos turistas e aos operadores; a organização de 
cursos de e-learning com agentes de viagens de vários mer-
cados externos para o reforço do seu conhecimento do des-
tino; e a realização de campanhas de marketing conjuntas 
com operadores e companhias aéreas. Recordo que fomos 
das primeiras regiões a retomar ligações aéreas com os pri-
meiros voos ainda no final de maio. 
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Estas iniciativas foram trans-
versais a vários mercados emis-
sores de turistas para a região, 
mas pelo interesse crescente 
da Alemanha no destino, o Tu-
rismo do Algarve desenvolveu outras iniciativas específicas 
para este país. A este propósito, é de destacar que a região 
registou a visita de cerca de 360 mil hóspedes provenientes 
da Alemanha, apenas em 2019. Assim, dirigimos ao merca-
do alemão uma campanha de comunicação digital com o 
mote “Die Algarve tut dir gut” (“O Algarve fica-te bem”), em 
que o vídeo promocional mostra o Algarve como um desti-
no onde é possível viver experiências únicas e desfrutar de 
paisagens serenas e de um grande contacto com a natureza. 
Pelos resultados obtidos registamos mais de 120 mil visuali-
zações e temos previsto um reforço desta campanha online, 
até ao final do ano, com conteúdos relacionados com pro-
dutos como o golfe, turismo de natureza, cycling e walking, 
cultura e gastronomia. Mas ainda durante o mês de setem-
bro, o Turismo do Algarve vai receber, numa fam trip, a visi-
ta de um grupo convidado composto por 16 agentes de via-
gens e dois representantes da editora líder de publicações na 
área das viagens na Alemanha (FVW Medien) e realizar um 
workshop para profissionais do setor que contará com a pre-
sença do embaixador alemão em Portugal e representantes 
da Câmara de Comércio e Industria Luso-Alemã.

Adicionalmente, está prevista a realização de um pro-
grama de qualificação dos recursos humanos e de manu-
tenção do emprego. O objetivo é dar formação aos fun-
cionários das empresas e assegurar uma comparticipação 
dos salários, como complemento ao lay-off, reduzindo assim 
custos fixos às empresas e compensando eventuais perdas 
remuneratórias aos trabalhadores. Será um programa para 
vigorar em época baixa, aproveitando a menor procura pa-
ra reforçar as competências profissionais e promover a com-
petitividade futura pela melhoria da qualidade do serviço 
oferecido no setor. 

— Quais foram as medidas de apoio a que tiveram 
direito?

— Houve um forte empenho por parte do Turismo do 
Algarve em apoiar os empresários e os trabalhadores do se-
tor desde o início da pandemia. Ativámos em março uma 
campanha de informação e de esclarecimento junto dos 
empresários sobre o pacote de medidas anunciadas pelo 
Governo e pelo Turismo de Portugal para mitigar as conse-
quências económicas do novo coronavírus. Criámos igual-
mente, um Gabinete de Apoio ao Empresário com o propó-
sito de divulgar às pequenas e médias empresas as medidas 
de apoio disponíveis, nomeadamente no que diz respeito 
às linhas de crédito, manutenção do emprego ou flexibili-
zação dos compromissos contributivos e fiscais. 

Pela nossa parte, estamos a articular com o Turismo de 
Portugal uma nova campanha, como já referi, totalmente di-
gital para reforçar a marcação de férias na região. Este é um 
apoio direto do Turismo de Portugal ao Algarve, que conti-
nua a ser o principal destino turístico do país. O Governo pre-

parou também um plano de 
emergência social e económi-
co e anunciou um plano espe-
cífico para o Algarve, para este 
ano e para 2021, precisamen-

te para ajudar a reduzir os efeitos da pandemia na região..

— Que impacto terá esta nova realidade no setor 
do turismo, bem como na região?

— Esta crise de saúde pública está a abalar o mundo. E 
está já a alterar paradigmas no turismo, com algumas dis-
rupções ao nível do comportamento do turista, com alte-
rações nos padrões de viagem e uma preocupação acres-
cida com a segurança. Ao mesmo tempo, também se deve 
esperar uma aceleração das tendências de que se tem vin-
do a falar nos últimos anos. Não há hoje dúvida de que pa-
ra continuarmos a ser competitivos a aposta terá de residir 
no desenvolvimento sustentável dos destinos, no poten-
cial das tecnologias de informação, na transformação di-
gital, na autenticidade das experiências e na qualidade em 
vez do volume. 

É nesta perspetiva que o Turismo do Algarve tem vindo 
a trabalhar. A nossa estratégia assenta na diversificação dos 
mercados emissores e dos produtos turísticos, de forma a 
esbater a sazonalidade, a potenciar o crescimento do turis-
mo nos territórios de baixa densidade e a promover a seg-
mentação dos turistas face à oferta que existe na região. De 
facto, é essencial que se consigam gerar impactos cada vez 
mais eficazes para benefício dos diferentes setores de ativi-
dade e, por consequência, das comunidades locais. De to-
do se deve descurar o impacto futuro da situação atual e, 
como tal, estamos a rever o Plano de Marketing Estratégi-
co para o Turismo do Algarve, pela necessidade de redefinir 
uma visão estratégica global com atuações concertadas e 
cooperantes entre os diferentes agentes económicos e tu-
rísticos. Só assim é possível pensar o desenvolvimento sus-
tentável da região. Devemos ter capacidade de continuar 
a apostar na economia circular, na digitalização, na mobi-
lidade elétrica e suave e na eficiência hídrica, energética e 
dos resíduos, mitigando as alterações climáticas e os custos. 
Integrada na prioridade de conseguirmos ser um destino 
mais inteligente e sustentável, está também a qualificação 
dos profissionais, essenciais para a capacidade produtiva das 
empresas e para uma prestação de serviços de qualidade. 

Este é um cenário desafiante, sem dúvida. Mas é tam-
bém uma oportunidade para sairmos deste período mais 
fortes e competitivos!

— Quais as suas previsões para o futuro do setor?
— Tudo dependerá da evolução da pandemia e da 

criação de instrumentos eficazes de terapêutica ou vaci-
nação. Não obstante, penso que até lá evoluiremos tam-
bém na forma de convivermos com o vírus, nomeadamen-
te no setor das viagens, com o surgimento de testes cada 
vez mais rápidos, eficazes e económicos para a adoção de 
passaportes sanitários no espaço europeu, com um siste-
ma de duplo teste (partida e regresso). n
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By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

ENVIRONMENT  ||  Over 
50,000 native trees and 
bushes are due to be 
planted until 2022 along the 
Algarve’s Serra do Caldeirão 
mountains. 

The project, named ‘Plan-
tar Água’ (Planting Water), 
was launched on Thursday 
last week by the Portuguese 
Nature Association (ANP) 
and the World Wildlife Fund 
(WWF), with the support 
of the Coca-Cola Founda-
tion, and aims to bring some 
“green life” back to the Cal-
deirão hills which were 

in 2012.
If all goes well, the project 

could be expanded to cover 
other parts of the Algarve.

“By 2050, we estimate that 
this reforestation will lead 
to the recovery of 200-250 
million litres of water per 
year,” said Ângela Morgado, 
ANP’s executive director.

Morgado added that the 
project is “fundamental” 
for the Algarve, a region in 
which chronic water short-
ages are only expected to get 
worse due to the effects of 
climate change.

The reforestation ini-
tiative is also expected to 

help “recover habits, eco-
systems and biodiversity”, 
bolster certain activities 
such as the production of 
cork and stone pine as well 
as the Algarve’s famous 
Medronho “firewater” 
spirit, and also increase 
wildfire resistance in the 
area.

launched last week follow-
ing the signing of a proto-
col between several partner 
entities, such as the Por-
tuguese Environmental 
Agency (APA), the Algarve 
Tourism Board (RTA) and 
private pulp and paper 
industry company Altri.

Over 50,000 trees to be 
planted in Caldeirão
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‘Willkommen’ 
to sunny south!
German tour operators 
embarked on a six-day trip to 
the sunny Algarve to discover 
what makes the region such a 
popular tourist destination. P14

Brave new plan 
for Sines Port
The Strategic Plan for Sines Port 
2020-2025 was presented last week 
by the infrastructure minister 
who stressed it maps Portugal’s 
path to economic development. P7

Lagos council 
expands kennels
A project to expand and renovate 
Lagos’ municipal kennels has 
been revealed by the council. “The 
goal is to improve conditions for 
animals in our care,” it said. P16

Post-pandemic 
concerns grow
Portugal’s economy minister has 
admitted that original forecasts 
for Portugal’s post-pandemic 
recovery were too optimistic. 
They will need to be ‘revised’. P4

Algarve vies for  
top tourism title

The Algarve is once again in the running for 
the World’s Leading Beach Destination title. 

Voting ends on October 25! P13  

Corruption frenzy
PM accused of trying to “control and limit power” in race for EU funds || P2-3

50,000 trees for 
Caldeirão
Over 50,000 trees and bushes are 
due to be planted until 2022 along 
the Algarve’s Serra do Caldeirão 
hills which were ravaged by a 

P16

Bicycle makers 
ride to success
2020 looks set to be a bumper 
year for Portugal’s bicycle makers 
as people are shunning public 
transport and opting for healthier 
ways of getting around. P47

Underwater 
perspectives
Artist Meinke Flesseman moved 
to the Algarve at just two years 
old and started painting in her 
late twenties. In her new canvas 
collection, she explores water. P19

Business tax a 
heavy burden
The Confederation of Portuguese 
Industries (CIP) has revealed that 
businesses face more than 4,300 
taxes and charges, “many  the 
State can’t even explain”. P8

The Algarve’s favourite weekly read since 1989 www.portugalresident.com
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Vila Vita Parc ranks 14th in Top 30  
Destination Spa Resorts in the World
WELLBEING  ||  Condé Nast 
Traveler announced this 
week the results of its 
annual Readers’ Choice 
Awards with Vila Vita Parc 
in Porches distinguished 
as the 14th ‘Destination 
Spa Resort in the World’. 
More than 715,000 Condé 
Nast Traveler readers submit-
ted an incredible number of 
responses rating their travel 
experiences across the globe. 
“The results of this year’s 
survey, conducted at the 
start of the Covid-19 pan-
demic, are a testament to the 
lasting power of a meaning-
ful travel experience,” said 
Jesse Ashlock, US Editor of 
Condé Nast Traveler. 

“The winners represent 
the best of the best for our 
audience and offer plenty 
of trip-planning inspira-
tion for all the adventures 
we can’t wait to have next.”  
A member of the prestigious 
Leading Hotels of the World 
collection, Vila Vita Parc 
enjoys “a stunning clifftop 
location within beautiful 
subtropical gardens in the 

village of Porches, in Portu-
gal’s Algarve”. 

Its Vila Vita Spa by Sisley, 
-

gal, is “a sanctuary of wellness 
and features a contempo-
rary new design inspired by 
the region’s enchanting sea 
caves, including natural stone 
and restful tones of blue and 

hues of the Atlantic Ocean”. 
Guests can unwind in the spa, 

which comprises 14 treat-
ment rooms, all equipped 
with the latest Gharieni 
treatment beds or enjoy 

studio such as aerial yoga, 
Pilates or TRX. 

to-ceiling windows, offering 
an impressive backdrop of 
the hotel’s gardens whilst 
guests move into their 
Asana pose. 

Right next to it, Vila Vita Parc 
has available two new Spa 
Suites, allowing wellness-
seekers “to glide effortlessly 
from Suite to Spa” during 
their stay. 

Six Senses Douro Valley 
was the only other spa in 

Portugal featuring on the 
list, ranking second, while 
the world’s best destination 
spa resort was Ananda in the 
Himalayas in India.

The Condé Nast Trave-
ler Readers’ Choice Awards 
are the longest-running and 

most prestigious recognition 
of excellence in the travel 
industry and are commonly 
known as “the best of the 
best of travel”. 

The full list of winners can be 
found at cntraveler.com

Página 7



A8

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 16,43 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 89068644 08-10-2020

German tour operators explore  
Algarve’s top attractions
By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

TRIP  ||  Fourteen German tour 
operators as well as two represent-
atives from German publisher FVW 
Medien embarked recently on a six-
day trip to the Algarve to discover 
what makes the region such a pop-
ular tourist destination.

The ‘fam-trip’, the term used to 
describe these promotional trips, 
was organised by the Algarve tour-
ism board (RTA) in a bid to make 
up for the “lost exposure” that 
resulted from the cancellation of 
one of the world’s largest tourism 
fairs – ITB Berlin.

The event is promoted as the 
“world’s leading travel trade show” 
and is usually a great opportu-
nity for the Algarve to showcase 
the best it has to offer – its lovely 
weather, pristine beaches and tra-
ditional cuisine – among crowds of 
potential visitors.

But as with so many other events, 
the fair had to be cancelled due to 
the Covid-19 pandemic. 

Thus, the tourism board put 

together this fam-trip, which took 
place between September 25 and 
30, to give the 16 German travel 
industry representatives a chance 

Algarve’s most popular attractions.
The programme also featured a 

meeting with the German Ambas-
sador to Portugal, the German 

Consul in the Algarve and two rep-
resentatives from the Portuguese-
German Chamber of Commerce.

Hopes are that the guests will 
now sing the Algarve’s praise and 
help bring more German holiday-
makers to Portugal’s southern-
most region.

Said Algarve tourism chief João 

Fernandes, these fam-trips allow 
the tourism board to promote the 
region’s best qualities in a more 
personal fashion.  

“With the sector’s main events 
unable to take place, we have to 

to continue operating, strength-
ening their relationship with the 

industry’s main players and pro-
moting themselves in international 
markets,” Fernandes added.

Last year, the Algarve welcomed 
around 360,000 German holi-
daymakers which translated into 
approximately 1.9 million over-
night stays, a number which has 
increased 15% since 2014.
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‘Willkommen’ 
to sunny south!
German tour operators 
embarked on a six-day trip to 
the sunny Algarve to discover 
what makes the region such a 
popular tourist destination. P14

Brave new plan 
for Sines Port
The Strategic Plan for Sines Port 
2020-2025 was presented last week 
by the infrastructure minister 
who stressed it maps Portugal’s 
path to economic development. P7

Lagos council 
expands kennels
A project to expand and renovate 
Lagos’ municipal kennels has 
been revealed by the council. “The 
goal is to improve conditions for 
animals in our care,” it said. P16

Post-pandemic 
concerns grow
Portugal’s economy minister has 
admitted that original forecasts 
for Portugal’s post-pandemic 
recovery were too optimistic. 
They will need to be ‘revised’. P4

Algarve vies for  
top tourism title

The Algarve is once again in the running for 
the World’s Leading Beach Destination title. 

Voting ends on October 25! P13  

Corruption frenzy
PM accused of trying to “control and limit power” in race for EU funds || P2-3

50,000 trees for 
Caldeirão
Over 50,000 trees and bushes are 
due to be planted until 2022 along 
the Algarve’s Serra do Caldeirão 
hills which were ravaged by a 

P16

Bicycle makers 
ride to success
2020 looks set to be a bumper 
year for Portugal’s bicycle makers 
as people are shunning public 
transport and opting for healthier 
ways of getting around. P47

Underwater 
perspectives
Artist Meinke Flesseman moved 
to the Algarve at just two years 
old and started painting in her 
late twenties. In her new canvas 
collection, she explores water. P19

Business tax a 
heavy burden
The Confederation of Portuguese 
Industries (CIP) has revealed that 
businesses face more than 4,300 
taxes and charges, “many  the 
State can’t even explain”. P8
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O Algarve registou menos 10,3 milhões de dormidas entre Abril e Outubro, em relação ao mesmo
período do ano passado, o que se traduz numa quebra de 635,8 milhões de euros. De acordo com a
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, a taxa média de ocupação turística
entre Abril e Outubro no Algarve provocou uma quebra de 68,7 por cento no volume de negócios
comparativamente com o período homólogo do ano passado.
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A11Algarve Nature Fest especial para profissionais de saúde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2020

Meio: Algarve Marafado Online Autores: Jorge Eusébio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9721bae6

 
O Algarve Nature Fest, evento de turismo de natureza realizado anualmente na região, vai ter uma
edição especial que terá em conta a atual crise de saúde pública. A organização informa que, este ano,
"a iniciativa destina-se em exclusivo aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde da região como
forma de agradecimento por estarem, desde março, na linha da frente do combate à pandemia do
novo coronavírus". De 17 a 31 de outubro, os profissionais de saúde vão poder desfrutar de um total
de 21 experiências ao ar livre, disponibilizadas pelo Turismo do Algarve de forma gratuita, permitindo
a descoberta do património natural algarvio. Há sugestões para os mais aventureiros e outras para
quem prefere um ambiente mais tranquilo, podendo ainda optar por atividades com duração mais
curta, ou seja, mesmo quem não possa despender de muito tempo encontrará uma experiência na
qual possa participar sem colocar em causa a atividade profissional. O que se pretende é que os
profissionais de saúde aproveitem este momento para descontrair e desfrutem, em plena harmonia
com a natureza, do melhor que a região tem para oferecer: a Natureza. O programa inclui passeios de
bicicleta todo-o-terreno, caminhadas temáticas e guiadas nas serras algarvias, travessia do rio
Guadiana em tirolesa, passeios de barco na ria Formosa ou para visita às grutas e observação de
golfinhos, passeios de SUP e caiaque, aulas de surf ou visitas às grutas de sal gema de Loulé, entre
outras experiências realizadas em áreas naturais ou territórios de baixa densidade. Todas as
atividades desta edição do Algarve Nature Fest requerem marcação prévia e são realizadas
individualmente ou em pequenos grupos, cumprindo com as recomendações da Direção-Geral de
Saúde e das autoridades locais. João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve refere
que "este ano, não podemos promover o Algarve Nature Fest com as características habituais.
Mantivemos o formato base, mas as atividades de animação ao ar livre, que costumam ser dirigidas
ao público em geral e para as escolas, foram agora disponibilizadas, em exclusivo, aos profissionais de
saúde que tanto têm feito pela comunidade. De uma forma simbólica, estamos a prestar uma
homenagem a quem está na linha da frente no combate à pandemia". O Algarve Nature Fest 2020 é
organizado pela Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a Administração Regional de
Saúde do Algarve e o apoio do Turismo de Portugal, e decorre de 17 a 31 de outubro, numa edição
especial, exclusivamente dedicada aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde.
 
JorgeEusebio
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INE: turismo manteve recuperação em agosto mas com quedas superiores a 40% nos
hóspedes e dormidas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7c2a2a85

 
Em agosto de 2020, o setor do alojamento turístico registou 1,9 milhões de hóspedes e 5,1 milhões de
dormidas, refletindo-se em variações de -43,2% e -47,1%, respetivamente (-63,8% e -67,8% em
julho, pela mesma ordem), revelam os dados divulgados hoje pelo INE. 21,2% dos estabelecimentos
de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (29,7% em
julho de 2020).
 
As dormidas na hotelaria (78,3% do total) diminuíram 48,9%. As dormidas nos estabelecimentos de
alojamento local (peso de 14,9% do total) decresceram 46,6% e as de turismo no espaço rural e de
habitação (quota de 6,8%) recuaram 13,9%. As dormidas em hostels registaram uma diminuição de
57,4% em agosto, representando 17,6% das dormidas em alojamento local e 2,6% do total de
dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico.
 
Dormidas de residentes com ligeira diminuição
Em agosto, o mercado interno (peso de 66,0%) contribuiu com 3,4 milhões de dormidas, o que
representou um decréscimo de 2,1% (-29,4% em julho). As dormidas dos mercados externos
diminuíram 72,0% (-84,7% no mês anterior) e atingiram 1,7 milhões. No conjunto dos primeiros oito
meses do ano, verificou-se uma diminuição de 62,5% das dormidas totais, resultante de variações de
-37,1% nos residentes e de -73,6% nos não residentes.
 
Principais mercados com reduções superiores a 50%
A totalidade dos 16 principais mercados emissores manteve decréscimos expressivos em agosto,
superiores a 50%, tendo representado 93,1% das dormidas de não residentes nos estabelecimentos
de alojamento turístico neste mês. As maiores reduções registaram-se nos mercados norte-americano
(-93,4%), canadiano, chinês (-92,7% em ambos) e irlandês (-92,3%), enquanto os mercados suíço (-
50,6%), espanhol (-57,2%), alemão (-59,2%) e francês (-60,4%) foram, entre os principais, os que
registaram menores decréscimos.
 
Desde o início do ano, todos os principais mercados registaram decréscimos, com maior enfoque nos
mercados irlandês (-89,0%), norte americano (-83,4%), polaco (-79,4%) e britânico (-78,8%).
 
Algarve, Alentejo e Centro com crescimento das dormidas de residentes
Em agosto, todas as regiões registaram decréscimos das dormidas, registando-se as menores
diminuições no Alentejo (-15,3%), Centro (-27,7%) e Algarve (-39,1%). As maiores reduções
verificaram-se na RA Madeira (-72,2%), na RA Açores (-69,1%) e AM Lisboa (-68,6%). O Algarve
concentrou 41,1% das dormidas, seguindo-se o Norte (16,4%) e o Centro (15,3%).
 
No conjunto dos primeiros oito meses do ano, as regiões que apresentaram menores diminuições no
número de dormidas foram o Alentejo (-38,6%), Centro (-52,0%) e Norte (-57,4%).
 
Em agosto, registaram-se crescimentos do número de dormidas de residentes no Algarve (+9,9%),
Alentejo (+3,9%) e Centro (+1,1%), o que não acontecia desde o início da pandemia.
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Neste mês, em termos de dormidas de não residentes, o Alentejo registou a menor diminuição (-
57,7%), enquanto as restantes regiões apresentaram decréscimos superiores a 65%.
 
Estada média reduziu-se
Em agosto, a estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico (2,69 noites) reduziu-se
6,8% (-11,2% em julho). A estada média dos residentes aumentou 2,6% e a dos não residentes
diminuiu 6,6%.
 
Taxa líquida de ocupação manteve ligeira recuperação
A taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos de alojamento turístico (42,3%) recuou 26,4
p.p. em agosto (-35,3 p.p. em julho). As taxas de ocupação mais elevadas registaram-se no Algarve
(56,0%) e Alentejo (52,3%).
 
Proveitos mantiveram decréscimos expressivos
Em agosto, os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram 326,5
milhões de euros no total e 258,5 milhões de euros relativamente a aposento, correspondendo a
variações de -48,9% e 49,2%, respetivamente (-69,8% em ambos em julho).
 
Todas as regiões registaram decréscimos expressivos nos proveitos em agosto, com maior enfoque na
RA Madeira (-74,0% nos proveitos totais e -74,1% nos de aposento), AM Lisboa (-71,8% e -73,5%,
respetivamente) e RA Açores (-71,4% e -72,6%, pela mesma ordem).
 
Em agosto, a evolução dos proveitos foi negativa nos três segmentos de alojamento. Na hotelaria, os
proveitos totais e de aposento diminuíram 51,0% e 51,2%, respetivamente (peso de 83,3% e 82,0%
no total do alojamento turístico, pela mesma ordem). Considerando as mesmas variáveis, os
estabelecimentos de alojamento local (quotas de 9,9% e 10,6%) apresentaram evoluções de -46,5%
e -49,2%, enquanto no turismo no espaço rural e de habitação (representatividade de 6,8% e 7,4%)
se observaram evoluções de -4,2% e -4,4%.
 
No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto disponível
(RevPAR) situou se em 49,2 euros em agosto, o que correspondeu a um decréscimo de 41,7% (-
61,9% em julho).
 
A variação do RevPAR em agosto situou-se em -44,0% na hotelaria, -41,0% no alojamento local e
+4,2% no turismo no espaço rural e de habitação.
 
No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto ocupado
(ADR) atingiu 107,6 euros em agosto, o que se traduziu num decréscimo de 7,4% (-11,2% em julho).
 
Considerando a generalidade dos meios de alojamento (estabelecimentos de alojamento turístico,
campismo e colónias de férias e pousadas da juventude), registaram-se 2,3 milhões de hóspedes e
6,4 milhões de dormidas, correspondendo a variações de -42,7% e -46,1%, respetivamente (-61,5%
e -64,6% em julho, pela mesma ordem).
 
As dormidas de residentes (peso de 69,8%) atingiram 4,5 milhões e decresceram 13,0% (-31,3% em
julho). As dormidas dos mercados externos diminuíram 71,2% (-83,6% no mês anterior) e atingiram
1,9 milhões.
 
Neste conjunto global de estabelecimentos, a estada média (2,82 noites) registou uma diminuição de
5,8% (-2,4% nos residentes e -6,2% nos não residentes).
 
Dormidas com reduções em todos os meios de alojamento
Em agosto de 2020, os estabelecimentos de alojamento turístico registaram 1,9 milhões de hóspedes,
que proporcionaram 5,1 milhões de dormidas, refletindo-se variações de -43,2% e -47,1%,
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respetivamente (-63,8% e -67,8% em julho, pela mesma ordem). O mercado interno contribuiu com
3,4 milhões de dormidas (-2,1% após -29,4% em julho) e as dormidas dos mercados externos
diminuíram 72,0% (-84,7% no mês anterior), atingindo 1,7 milhões. A estada média (2,69 noites)
reduziu-se 6,8%.
 
Os parques de campismo registaram 347,0 mil campistas e 1,2 milhões de dormidas em agosto, o que
se traduziu em evoluções de -39,2% e -41,4%, respetivamente (-41,1% e -42,2% em julho, pela
mesma ordem). Para a diminuição das dormidas contribuíram quer o mercado interno (-35,2%), quer
os mercados externos (-61,2%). As dormidas de residentes predominaram, representando 84,2% do
total. A estada média (3,55 noites) diminuiu 3,6%.
 
As colónias de férias e pousadas da juventude receberam 26,7 mil hóspedes, que proporcionaram 68,1
mil dormidas em agosto, o que correspondeu a variações de -49,8% e -45,7%, respetivamente (-
74,4% e -71,6% no mês anterior). As dormidas de residentes (quota de 88,4%) diminuíram 35,5% e
as de não residentes 75,3%. A estada média (2,55 noites) aumentou 8,2%.
 
Foto @Rui Gregório, cedida pela RTA
 
Foto @Rui Gregório
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Algarve Nature Fest grátis para profissionais de saúde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6b5c8f0a

 
O Algarve Nature Fest, evento de referência do turismo de natureza realizado anualmente na região,
vai ter uma edição especial em 2020, que terá em conta a atual crise de saúde pública.
 
Assim, este ano a iniciativa destina-se em exclusivo aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde da
região como forma de agradecimento por estarem, desde março, na linha da frente do combate à
pandemia do novo coronavírus. De 17 a 31 de outubro, os profissionais de saúde vão poder desfrutar
de um total de 21 experiências ao ar livre, disponibilizadas pelo Turismo do Algarve de forma gratuita,
permitindo a descoberta do património natural algarvio.
 
Há sugestões para os mais aventureiros e outras para quem prefere um ambiente mais tranquilo,
podendo ainda optar por atividades com duração mais curta, ou seja, mesmo quem não possa
despender de muito tempo encontrará uma experiência na qual possa participar sem colocar em causa
a atividade profissional. O que se pretende é que os profissionais de saúde aproveitem este momento
para descontrair e desfrutem, em plena harmonia com a natureza, do melhor que a região tem para
oferecer: a Natureza.
 
O programa inclui passeios de bicicleta todo-o-terreno, caminhadas temáticas e guiadas nas serras
algarvias, travessia do rio Guadiana em tirolesa, passeios de barco na ria Formosa ou para visita às
grutas e observação de golfinhos, passeios de SUP e caiaque, aulas de surf ou visitas às grutas de sal
gema de Loulé, entre outras experiências realizadas em áreas naturais ou territórios de baixa
densidade. Todas as atividades desta edição do Algarve Nature Fest requerem marcação prévia e são
realizadas individualmente ou em pequenos grupos, cumprindo com as recomendações da Direção-
Geral de Saúde e das autoridades locais.
 
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve refere que  este ano, não pudemos
promover o Algarve Nature Fest com as características habituais. Mantivemos o formato base, mas as
atividades de animação ao ar livre, que costumam ser dirigidas ao público em geral e para as escolas,
foram agora disponibilizadas, em exclusivo, aos profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. De uma forma simbólica, estamos a prestar uma homenagem a quem está na linha da
frente no combate à pandemia .
 
O responsável pela entidade algarvia conclui que  o Algarve Nature Fest é uma aposta do Turismo do
Algarve centrada no produto de turismo de natureza, o que tem permitido divulgar o património
natural da região de forma consistente .
 
Trata-se de uma oferta turística na qual temos vindo a apostar e que tem vindo a evoluir de forma
muito significativa, com potencial para atrair procura na época que agora se inicia, considerando
também a crise sanitária global que estamos a viver. Convidamos, este ano, os profissionais de saúde
a juntarem-se ao ANF para vivenciarem algumas das experiências mais procuradas pelos turistas que
visitam a região .
 
O Algarve Nature Fest 2020 é organizado pela Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a
Administração Regional de Saúde do Algarve e o apoio do Turismo de Portugal, e decorre de 17 a 31
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de outubro, numa edição especial, exclusivamente dedicada aos profissionais do Serviço Nacional de
Saúde.
 
barlavento
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A17

Turismo melhora ligeiramente em agosto mas pandemia continua a restringir viagens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Inês Pinto Miguel

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a31002cf

 
No total, os proveitos fixaram-se em 326,5 milhões de euros, tendo decrescido -48,9% em agosto,
enquanto "os proveitos de aposento atingiram 258,5 milhões de euros, diminuindo 49,2%" face aos -
69,8% no mês anterior.v
 
O volume de hóspedes no alojamento turístico registou 1,9 milhões de hóspedes, uma variação de -
43,2%, enquanto o total de dormidas decresceu 47,1%, para 5,1 milhões, no mês de agosto, de
acordo com os dados da atividade turística do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta
quinta-feira, 15 de outubro.
 
Face ao mês anterior, em agosto verificou-se uma melhoria, visto que em julho se observaram 1,03
milhões de hóspedes, uma variação de -63,8% e 2,6 milhões de dormidas, uma variação de -67,8%
perante o mês anterior. Ainda assim, apesar de se ter observado uma melhoria, as dormidas de
residentes diminuíram 2,1% em agosto, quando as de não residentes recuaram 72%, quando em
julho caíram -29,4% e -84,7%, pela mesma ordem.
 
As dormidas em hotelaria, que representam 78,3% do total, diminuíram 48,9% no mês em análise,
enquanto as dormidas em alojamentos locais decresceram 46,6% e as de turismo rural e de habitação
recuaram 13,9%. Por sua vez, as dormidas em hostels registaram uma diminuição de 57,4%.
 
No total, os proveitos fixaram-se em 326,5 milhões de euros, tendo decrescido -48,9% em agosto,
enquanto "os proveitos de aposento atingiram 258,5 milhões de euros, diminuindo 49,2%" face aos -
69,8% no mês anterior. No entanto, devido à pandemia de Covid-19, 21,2% dos estabelecimentos de
alojamento turístico permaneceram encerrados e não registaram qualquer movimento de hóspedes.
Em julho, o número de estabelecimentos encerrados tinha-se fixado em 29,7%.
 
A totalidade dos mercados manteve decréscimos significativos no mês de agosto, superiores a 50%.
De acordo com o gabinete estatístico, as maiores reduções registaram-se nos mercados norte-
americano, com -93,4%, canadiano e chinês, com -92,7%, e irlandês, com -92,3%. Assim, os
mercados suíço (-50,6%), espanhol (-57,2%), alemão (-59,2%), e francês (-60,4%) foram os que
registaram os menores decréscimos entre os principais mercados.
 
Em termos acumulados, todos os mercados apresentaram quebras de turistas, sendo que o maior foco
está no mercado irlandês, com -89%, norte-americano, com -83,4%, polaco, com -79,4%, e no
britânico, com -78,8%.
 
Dentro do território português, "todas as regiões registaram decréscimos das dormidas" no mês de
agosto, com o Alentejo a apresentar uma diminuição de -15,3%, o Centro de -27,7% e o Algarve de -
39,1%. Ainda assim, as maiores reduções foram observadas na Madeira, nos Açores e na Área
Metropolitana de Lisboa, tendo caído -72,2%, -69,1% e -68,6%, respetivamente.
 
Apesar de uma época balnear diferente, o Algarve concentrou 41,1% das dormidas, seguindo-se o
Norte com 16,4% e o Centro com 15,3%. Em agosto registaram-se crescimentos de dormidas de
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residentes no Algarve (9,9%), Alentejo (3,9%) e Centro (1,1%), algo que não acontecia desde o início
da pandemia, em março.
 
Ler mais
 
Inês Pinto Miguel
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Lavrar o Mar mostra que "Quando" é agora
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Pedro Lemos

URL: https://www.sulinformacao.pt/2020/10/lavrar-o-mar-mostra-que-quando-e-agora/

 
Espetáculo terá  música, movimento, imagem, texto e até uma nova língua
 
O espetáculo tem o nome "Quando", mas eu até acho que se devia chamar "Agora" porque os
assuntos que tratamos são sobre este tempo que vivemos . A nova criação do "Lavrar o Mar" tem
estreia está marcada para esta quinta-feira, 15 de Outubro, e até domingo, dia 18, o Lugar da Rocha,
perto de Marmelete (Monchique), vai receber esta  instalação performativa e nómada que vai convidar
as pessoas a andar de um sítio para o outro .
 
Em entrevista ao Sul Informação, Madalena Victorino, a criadora deste "Quando", explica que o
espetáculo terá  música, movimento, imagem, texto e até uma nova língua .
 
Haverá imensa música ao vivo, imensos corpos, movimento, o que, muitas vezes, também caracteriza
os meus trabalhos. Para isso, contaremos com profissionais das artes do espetáculo , enquadra.
 
Quanto aos textos, serão  pequenos , mas cheios de significado.  Vão ser citações de filósofos,
ativistas, artistas do mundo inteiro , acrescenta.
 
Este espetáculo tem ainda uma grande particularidade pois terá partes ditas e cantadas numa  nova
língua  criada para o efeito.
 
Há uma série de canções que acontecem nessa nova língua e que têm o significado das palavras
escondido. É uma metáfora para o mundo em que vivemos: nós não percebemos nada do que se está
a passar, mas a terra está a gritar e nós estamos a perceber que estamos num caminho errado , diz a
programadora cultural.
 
Foto: João Mariano
 
De resto, a terra é mesmo a inspiração para todo o espetáculo, até porque este é o tema transversal à
atual edição do "Lavrar o Mar", programa que faz parte do 365Algarve.
 
Quando se pensou que ia fazer uma criação com um coletivo, neste caso somos 19 pessoas, sabíamos
que ia ser sobre a terra. E como a terra deu uma reviravolta grande, os assuntos que tratamos estão
relacionado com o tempo em que vivemos , explica Madalena Victorino.
 
Assim, durante as três horas de espetáculo, que só começa às 18h00 e se vai prolongar já de noite,
vai-se falar do  direito universal à respiração, uma ideia defendida por um filósofo camaronês, o
Achille Mbembe, a reconfiguração da terra e de como é que nós, vendo esta destruição massiva, nos
posicionamos, ou sobre as novas fronteiras, a maneira como o mundo se vai movendo com as
migrações, relacionando isso ainda com o crescimento da extrema direita , elenca Madalena.
 
"Quando" também vai servir para falar da  questão da liberdade .  Onde é que ela começa, onde é que
acaba, e como é que podemos lutar para termos uma voz que não se cala, que continua a defender
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valores essenciais que achávamos que já tínhamos conquistado , acrescenta.
 
Nestas novas fronteiras e na questão da liberdade, o coletivo, liderado por Madalena Victorino,
aproveitou para trabalhar outra ideia.  Por vezes, pensamos que os problemas estão nos outros. A
morte é sempre o outro, achamos sempre que as catástrofes estão lá longe, as problemáticas não
estão aqui comigo e nós quisemos fazer isso ao contrário .
 
Por isso, neste espetáculo somos  chineses, árabes, africanos, russos, portugueses...A ideia é puxar
para dentro da pele de cada um dos participantes essa força multicultural. Em vez de mandarmos as
preocupações para lá, trazemo-las para cá .
 
Foto: João Mariano
 
"Quando" também terá a presença de duas pessoas  muito especiais : o senhor Valentim, que é
vaqueiro, e o senhor Arménio, o antigo carteiro de Aljezur.  Estão connosco como figuras centrais da
peça porque, de alguma forma, ainda têm o milagre da terra dentro de si , explica Madalena.
 
O sítio escolhido para se desenrolar o "Quando" também não foi por acaso. O Lugar da Rocha situa-se
na divisão entre os concelhos de Aljezur e Monchique, sendo  quase uma metáfora desta fronteira
entre os municípios com quem trabalhamos. Queríamos um sítio que anulasse a fronteira e acabasse
por os unir .
 
O ponto de encontro dos participantes será no cruzamento para a localidade de Abitureira, na Estrada
Nacional 267. Dali, será feita uma caminhada de quatro quilómetros até ao local do espetáculo. Os
bilhetes...já estão esgotados.
 
Apesar da entrada de Portugal no Estado de Calamidade, esta quinta-feira, dia 15, a organização do
"Lavrar o Mar" não prevê alterações para este espetáculo que já segue as regras sanitárias em vigor,
nomeadamente no que diz respeito ao uso de máscara.
 
Esperem, por isso,  um espetáculo muito bonito, forte, mas também um pouco perturbante nalguns
momentos , conclui Madalena Victorino.
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Pedro Lemos
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ALGARVE NATURE FEST COM EDIÇÃO EXCLUSIVA PARA OS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE EM 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=547e34c

 
Algarve Nature Fest, evento de referência do turismo de natureza realizado anualmente na região, vai
ter uma edição especial em 2020, que terá em conta a atual crise de saúde pública.
 
Assim, este ano a iniciativa destina-se em exclusivo aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde da
região como forma de agradecimento por estarem, desde março, na linha da frente do combate à
pandemia do novo coronavírus.
 
De 17 a 31 de outubro, os profissionais de saúde vão poder desfrutar de um total de 21 experiências
ao ar livre, disponibilizadas pelo Turismo do Algarve de forma gratuita, permitindo a descoberta do
património natural algarvio.
 
Há sugestões para os mais aventureiros e outras para quem prefere um ambiente mais tranquilo,
podendo ainda optar por atividades com duração mais curta, ou seja, mesmo quem não possa
despender de muito tempo encontrará uma experiência na qual possa participar sem colocar em causa
a atividade profissional.
 
O que se pretende é que os profissionais de saúde aproveitem este momento para descontrair e
desfrutem, em plena harmonia com a natureza, do melhor que a região tem para oferecer: a
Natureza.
 
O programa inclui passeios de bicicleta todo-o-terreno, caminhadas temáticas e guiadas nas serras
algarvias, travessia do rio Guadiana em tirolesa, passeios de barco na ria Formosa ou para visita às
grutas e observação de golfinhos, passeios de SUP e caiaque, aulas de surf ou visitas às grutas de sal
gema de Loulé, entre outras experiências realizadas em áreas naturais ou territórios de baixa
densidade.
 
Todas as atividades desta edição do Algarve Nature Fest requerem marcação prévia e são realizadas
individualmente ou em pequenos grupos, cumprindo com as recomendações da Direção-Geral de
Saúde e das autoridades locais.
 
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve refere que  este ano, não pudemos
promover o Algarve Nature Fest com as características habituais. Mantivemos o formato base, mas as
atividades de animação ao ar livre, que costumam ser dirigidas ao público em geral e para as escolas,
foram agora disponibilizadas, em exclusivo, aos profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade.
 
De uma forma simbólica, estamos a prestar uma homenagem a quem está na linha da frente no
combate à pandemia .
 
O responsável pela entidade algarvia conclui que  o Algarve Nature Fest é uma aposta do Turismo do
Algarve centrada no produto de turismo de natureza, o que tem permitido divulgar o património
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natural da região de forma consistente.
 
Trata-se de uma oferta turística na qual temos vindo a apostar e que tem vindo a evoluir de forma
muito significativa, com potencial para atrair procura na época que agora se inicia, considerando
também a crise sanitária global que estamos a viver.
 
Convidamos, este ano, os profissionais de saúde a juntarem-se ao ANF para vivenciarem algumas das
experiências mais procuradas pelos turistas que visitam a região .
 
O Algarve Nature Fest 2020 é organizado pela Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a
Administração Regional de Saúde do Algarve e o apoio do Turismo de Portugal, e decorre de 17 a 31
de outubro, numa edição especial, exclusivamente dedicada aos profissionais do Serviço Nacional de
Saúde.
 
Por: LPM

Página 22



A23

Quebra nos aeroportos portugueses foi de 71,8% no terceiro trimestre
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/10/2020

Meio: NewsAvia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7afbd823

 
Os aeroportos portugueses terminaram o terceiro trimestre do corrente ano, que é a época alta da
aviação, com uma quebra de passageiros que atingiu 71,8%, informou a sua gestora, a empresa
francesa Vinci Airports, que indica que a quebra mais forte ocorreu na cidade de Lisboa, com 76,9%.
 
A informação do Grupo Vinci, que integra a ANA Aeroportos de Portugal, mostra que a queda mais
branda verificou-se nos aeroportos do arquipélago dos Açores (ilhas do Faial, Flores, Santa Maria e
São Miguel), em 62,1%; seguindo-se o da cidade do Porto, com -64,2%; os do arquipélago da
Madeira (ilhas da Madeira e Porto Santo), com -69,3%; e da cidade de Faro, no Algarve, com -70,2%.
 
A análise da Vinci à queda de passageiros nos aeroportos portugueses assinala que houve uma
recuperação gradual ao longo do Verão com a chegada de passageiros de outros países europeus,
como França, Alemanha, Suíça e Bélgica, mas que os aeroportos "sofreram" com a falta de turistas
britânicos, porque o país só foi incluído por alguns dias nos "corredores aéreos" britânicos, entre finais
de Agosto e princípios de Setembro.
 
A Vinci comenta também que o tráfego no Porto e em Faro mostrou "maior resiliência que em Lisboa",
atribuindo o pior desempenho na capital à TAP Air Portugal, que diz ter sofrido de "significativa queda
nos voos de longo curso, levando a companhia nacional TAP a cortar capacidade".
 
Lisboa manteve-se ainda assim o aeroporto português com mais passageiros, com 2,124 milhões,
seguido pelo Porto, com 1,396 milhões; Faro/Algarve, com 1,034 milhões; Açores, com 335 mil; e
Madeira, com 302 mil.
 
Já os dados da Vinci relativos aos primeiros nove meses do ano colocam Faro/Algarve com a queda
média mais forte, com -75,4%.
 
Em mais nenhum caso a queda chega aos 70%, sendo de 67,3% em Lisboa, 64,6% na Madeira e
63,4% no Porto.
 
Redacção 2
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